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Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A1, A3, E1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Klíčové znaky; úvodní část 

A1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru. (Kterých řídících funkcí se to týká? 

Kterých oblastí manažerské práce?) 
  X  

A2 Závěrečná práce „přesahuje hranice“ jedné konkrétní školy. Jde o objektivní analýzu 

z oblasti řízení ve školství, nikoli o shrnutí subjektivních zkušeností z vlastní praxe 
 

 
X  

A3 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle práce. (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 

dosaženo, co nového chce autor zjistit?) Charakteristika cíle (SMART) 
  X  

B Dosavadní řešení problému 

B1 Práce obsahuje přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné 

literatury 
  X  

B2 Jsou uvedeny odkazy na odbornou literaturu   X  

B3 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o kompilaci; kompilace má hodnotící nadhled, 

nejde o mechanické výpisky z literatury 
   X 

C Výzkumná část 

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce   X  

C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek a tvrzení, popř. 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy formulovat) 
  X  

C3 Byly použity vhodné výzkumné metody a nástroje    X 

D Analytická část 

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů    X  

D2 Interpretace zjištěných výsledků je dostatečně analytická, nejde jen o komentované 

vyjádření číselných údajů 
  X  

D3 Interpretace výzkumu umožňuje zpracování závěrů, doporučení, výstupů práce   X  

E Závěry. Přínos pro studovaný obor 

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce 

není redukován jen na výsledky a interpretaci výzkumu či tvrzení) 
   X 

E2 Výstupem práce je materiál využitelný pro řízení ve školství: doporučení, návrhy, 

metodické postupy, příručka, manuál, vymezení rizik… 
  X  

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít (v práci řídícího pracovníka).    X 

E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde 

skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školy 

či školství. 
 

 
X  

F Prezentace (formální úroveň práce) 

F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury, grafická a typografická úroveň práce… 
  X  

F2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

F3 Bibliografie dle platné normy. X    



Klady práce: 

 

 Zajímavé téma práce – kritický popis autoevaluačního procesu v DMM, autorka 

vybrala cíleně tento typ školského zařízení, na němž je jiná situace než ve škole 

 Autorka byla vedena dobře míněnou snahou kriticky zhodnotit autoevaluační proces, 

od začátku však bylo patrné, že tento proces na zkoumaném zařízení neprobíhá, sám 

ředitel přiznal totální neznalost problematiky. Autorka se zřejmě snažila za každou 

cenu nalézt autoevaluační prvky, o systematickém procesu však nelze v žádném 

případě hovořit, ačkoli někteří respondenti uváděli využívání izolovaných nástrojů 

(hospitace, analýza dokumentů, pozorování, anketa, analýza portfolia apod.), je to 

stručně popsáno v části 8 

 

Nedostatky práce: 

 

 Cíl práce není uveden ve vlastním textu, pouze na závěr anotace. Cíl práce není splněn 

(vyhodnocení funkčnosti systému) 

 Práce již od úvodu obsahuje subjektivní nepodložená tvrzení (někteří ředitelé nemají 

rádi autoevaluaci, existuje spousta škol, některé školy mají rezervy…) 

 Terminologické nejasnosti, záměna pojmů (sebehodnocení, autoevaluace, vnitřní 

evaluace apod.) 

 V teoretické části jsou nesprávně zařazena doporučující tvrzení (veškeré závěry by 

měly být uvedeny pravdivě, škola si musí uvědomit…) 

 Používání neadekvátních zdrojů (wikipedie) 

 Není jasný smysl kapitoly č. 4 – Proces autoevaluace v praxi, který spíše obsahuje 

soubor autorčiných doporučení (alespoň to vyplývá ze skutečnosti, že nejsou uváděny 

citační zdroje, popř. je doporučen postup podle některého z nich, např. Rýdl, str. 17). 

Většina textu měla být zařazena spíše do teoretické části, ovšem s uvedením citačních 

zdrojů, stejně tak až po nutném odstranění vlastních doporučení autorky 

 V části 5 Metodologie výzkumu je uveden cíl výzkumu (kritická analýza procesu 

autoevaluace), který je prakticky totožný s cílem práce deklarovaným v anotaci 

 Vzhledem k tomu, že evidentně v organizaci autoevaluace neprobíhá a respondenti 

v čele s ředitelem se neorientují v terminologii i smyslu tohoto procesu, byli 

v dotazníkovém šetření dotazování na skutečnosti, k nímž nebyli schopni se relevantně 

vyjádřit 

 Není patrno, co vedlo autorku práce k rozhodnutí nezařadit do kritické analýzy 

autoevaluačního procesu externí pracovníky, přitom jich je několikanásobně více a 

mnozí mohou mít jistě větší úvazky – tím pádem by se k celému procesu mohli 

zajímavě vyjádřit a navíc by byl eliminován nízký počet respondentů pro kvalitativní 

šetření 

 Autorka uvádí, že pro nestrukturovaný rozhovor měla předem připravené otázky (tato 

skutečnost vyvrací použití nestrukturovaného rozhovoru) 

 Drobné pravopisné nedostatky, nelogické věty (metodě rozhovoru jsem podrobila 

ředitele organizace) 

 

 

 

 

 



Hodnocení práce: Práce nesplňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

 

1. V úvodu práce uvádíte, že autoevaluace se brzy stane pro české školy a možná i 

školská zařízení něčím nevyhnutelným. Máte objektivní data pro popis aktuálního 

stavu či popis očekávatelné budoucnosti? 

2. Na str. 34 uvádíte, že předvýzkum je testem nástrojů, které chceme ve výzkumu 

použít. Z jakého důvodu jste v předvýzkumu použila brainstorming, se kterým jste 

dále vůbec nepracovala? 

3. Ve zkoumaném zařízení evidentně autoevaluace neprobíhá, dokonce o ní nemá většina 

respondentů ani ponětí. Jak by bylo možno upravit cíl práce a její nasměrování? 

 

 

V Praze dne 22. srpna 2015  

 

 

Václav Trojan 


